
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 3o – 17 Ὀκτωβρίου 2021 

 

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Διεύθυνση: Διγενῆ 20, 163 44 Ἡλιούπολη.  

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ 
βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο. 

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται ἀπό Κ.Υ.Α. μὲ ἀποστάσεις καὶ μόνο 
γιὰ 100 ἄτομα, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους. 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς. 

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ νηστεία ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Παρασκευή 22 Ὀκτωβρίου στὶς 18:00 θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας, ἡ Ἀρχαιοπρεπὴς Θεία 

Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
 

> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 18:00 & Ὄρθρος καθημερινὰ στὶς 9:00 
καὶ Σαββάτο Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος στὶς 17:30 

> Παρακλήσεις στὶς 18:00 Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 8:00 -19:30 
> Θεία Λειτουργία μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 

Δευτέρα 18/10, Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου γέροντος  
Τετάρτη 20/10, Ἀρτεμίου, Γερασίμου, Ματρώνης. Παραμονὴ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία 
Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν στὸ παρεκκλήσι Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου προσκυνητάριο τοῦ Ὁσίου Γερασίμου. 

Σάββατον 23/10  Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακὴ ΣΤ΄Λουκᾶ 24/10, Ἀρέθα καὶ Σεβαστιανὴς μαρτύρων   
   Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἰακώβου – Κωνσταντίνου Κατσίφα 

Α΄ Λειτουργία 6:30–8:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  

Β΄ Λειτουργία 8:15 –9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Γ΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου   

 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  18:30. 

Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), 
παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο. 
 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες 
 

Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση. 
Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νὰ λαμβάνουν δωρεὰν ἕως 
καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο, γιὰ 3 μῆνες.                     Λειτουργεῖ μέ προσυνεννόηση  
 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  9:00  -  13:00 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ 11.10.2021

mailto:ck.agmarina@gmail.com


Γιορτάζοντας δὲν ξεχάσαμε ...τὴν Μαρία Κόκκορη 
Τὴν ἀποστολὴ τροφίμων στὶς στέγες ὑποστηριζόμενης διαβίωσης ποὺ συντηρεῖ τὸ Ἵδρυμα 
Περιθάλψεως Ἀτόμων μὲ Νοητικὴ Ὑστέρηση ἢ μὲ σύνδρομο Down τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν «Μαρία Κόκκορη», ἔθεσε ὡς καταληκτήρια ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἑορτή της, ἡ ὁμώνυμός της 
Ἁγίας Μαρίνης ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα στὴν Ἡλιούπολη Ἀττικῆς. 
Τὴν τήρηση τῶν μέτρων ἀποστασιοποίησης μὲ τὴν βοήθεια 
τῶν ἐθελοντῶν καὶ ὅσων προβλέπονται ἀπὸ τὶς κρατικὲς 
ἐντολές, ἐφάρμοσε ἡ ἐνορία στὸ πανηγύρι της, 
συνεορτάζοντες ἐκ μεταθέσεως, ἀπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ 
ἐπιβάλλει ἡ παγκόσμια ὑγειονομικὴ κρίση καὶ τὴν σύναξη 
τῆς Παναγίας Ὀστρομπράμσκα. 
Τὴν προπαραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 15 Ἰουλίου 2021, τελέστηκε τὸ 
ἱερὸ Εὐχέλαιο ὑπὲρ ὑγείας τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἑξαιρέτως 
ἐκείνων ποὺ προσβλήθηκαν ἀπὸ τὸν ἰὸ καὶ ἀρρώστησαν ἐλαφρὰ ἢ βαρύτερα, εἶχαν παρενέργειες 
στὴν ὑγεία τους ἀπὸ τὰ ἐμβόλια του, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ κατέστησαν ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἀπὸ 
τοὺς φόβους καὶ περιορισμοὺς τοὺς ὁποίους ἐπέβαλε ἡ ὑγειονομικὴ κρίση. 

Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 16 Ἰουλίου 2021, ὁ μητροπολίτης 
Βρεσθένης Θεοκλητὸς χοροστάτησε τοῦ ἑσπερινοῦ, τέλεσε 
τὴν ἀρτοκλασία καὶ μίλησε στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς ποὺ 
κάλυψαν τὶς περιορισμένες θέσεις ἐντός του ναοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ἐκτὸς αὐτοῦ στάθηκαν στὰ προκαθορισμένα σημεῖα τὰ ὁποῖα 
ἐπιβάλλει ἡ ἐν ἰσχύι κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν 
προστασία ἀπὸ τὸν ἰό. Τοῦ ἑσπερινοῦ μετεῖχαν οἱ 
ἀρχιμανδρίτες Εἰρήναρχος Θεοδώρου, Συμεὼν Συνοδινός, 

Εὐσέβιος Μεάντζια καὶ Δαμασκηνὸς Φυλακτός, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Γεωργαντᾶς, ὁ 
ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος Βέσιτς καὶ ὁ ἀρχιδιάκονος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ 
Ἰωάννου, Ραφαὴλ Κυρικλίδης. Συμπροσευχήθηκαν ὁ 
βουλευτὴς Ἰωάννης Καλλιάνος, οἱ ἀντιδήμαρχοι 
Ἡλιουπόλεως Γιάννης Ἀντζινᾶς καὶ Ἰωάννης Ποῦλος, ὁ 
ἐπικεφαλῆς δημοτικῆς παράταξης Ἀναστάσιος Εὐσταθίου καὶ 
οἱ δημοτικοὶ σύμβουλοι Ἀλεξάνδρα Καραχάλιου καὶ 
Δημήτριος Ταμβάκος. Ἀκολούθησε μουσικὴ ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπανάστασης τοῦ 1821. Παρουσιάστηκαν παραδοσιακὰ 
τραγούδια ἀπὸ τὸ συγκρότημα τῆς οἰκογένειας Γιώργου 
Δαλιάνη ἀλλὰ καὶ πολωνικὰ τραγούδια ἀπὸ χορωδία ποὺ ἔφτασε ἀπὸ τὴν Πολωνία ἐπὶ τούτου 
στὴν Ἀθήνα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς φιλίας Ἑλλάδος - 

Πολωνίας τοῦ πολωνικοῦ κοινοβουλίου, βουλευτὴς Δανιὴλ 
Μιλέφσκι ἐπέδωσε στὸν πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου 
ἀναμνηστικὴ ἔκδοση γραμματοσήμων ἀπὸ τὰ Πολωνικὰ 
ταχυδρομεῖα, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει τιμητικὰ τὸν ἴδιο καὶ 
ἐκδόθηκε μὲ ἀφορμὴ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 χρόνων τῆς 
Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, μαζὶ μὲ σειρὰ ἄλλων 
γραμματοσήμων ποὺ ἀπεικονίζουν πρόσωπα ποὺ 

ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐμπέδωση τῆς φιλίας μεταξύ τῶν δύο λαῶν. Ἦταν μία ἀπὸ τὶς πολλὲς 
ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώθηκαν στὴν Πολωνία καὶ κάποιες μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἐκεῖ Ἱδρύματος 
Ἁγία Μαρίνα, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειος τῆς Ἑλλάδος. Ἀμέσως μετὰ τελέσθηκε ὁ 
Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία σὲ ἀγρυπνία, ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο Λάμπρο Ξεσφύγγη. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: https://bit.ly/3wMk50h                                           συνέχεια στὸ ἑπόμενο 

https://bit.ly/3wMk50h

